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Itfed-].emmar i l,istuCd.ens Kalnniträd"gårctsförening kallas härmed. til]
Föreningens 2L:sta årsstämma i kyrksalen Lagaplan 5 r tr. Bagar-
mos s en.

}4åNDAOrI{ DriV Å nlars .,1g65 k] . 1g ,30 ..

Dagord.ning enligt stadgarna i föreningen $ f5.

"[fter förhandlingarna bjud.er föreningen på kaffe och film.
Styrelsen.

Tr:nneJbanan linje nr ll ti11 Bagarmossens hållplats.
It '

and.statLonen och sedan enligt ned"anst. Skiss.

'l +-

Ti^^.JJårråfllA

$=!=!=!=!=!=4={=!=!:
Som en påminnelse om stad,gar och mötesbeslut med-d-el-as till med-lemmarnås
känned,om:
att arrendeavgiften slcal-l erläggas i rätt tid-e februari och augusti

månad.r eljest blir d_et straffavgift.
att vid. försäljning av stuga anmäl-a d-etta ti1l styrelsen, likaså att

adressföränd-ringar oned.elbart anmälese även nytt telefonnummer,
att uthyrning av stugorna är förbjud_et.
att eJ brånnbart god.s får uppläggas på plan bakom uthus B samt på

ängen nedanför IotL nr 2l).

9:===!:===!:
Sön{aggn Pg+ 14_-Jn?"p.k}, -11..00 *pmtas ,**dle**Lrna vid ?ffär"n,för en

Yi !åminner om samköpet,_Skicka.in ed.ra rekvisitioner tifl Cronsioe.

EXPXIITION$TI}iR'I I juni - 1 september:
fred.agar mellan kl 19.30 och 20.30
i KLUBBHUSI]T.
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Styrelsep för Listuddens Kol-c,niträd.gård.sförening får härmed överfämna förvaltnings-
ferättetse för föreningens 21:a verksamhetsår, omfattande tiden I januari - ]t de-
eember 19O+.

Med.lemsantalet var den Jl d-ecember L)64 J04 st

Hela den till föreningen av Stockholms stad. utarrenderade marken utgör l.L7.?1O
kvm.

Styrelsen har under d,et gångna året haft

John EriksS:'rrr ordf.
Tage Nilsson, sekr.
Axe] Eriesson' kassör

föl jande sammansättning:

Bror Se1ior V. oi.u-.
Harcy Hansson, v. sekr.

Suppleanter i styrelsen har varit Harcy Eriksson och Arne Lundgren.
RevLsorer har varit Anders Svantesson neh 01of Orn.
Revisorssuppleanter har varit Alf Collberg och Karl'Gustav Lundqvist.

Sty ,elsen har und,er d.et gångna året hålIit I0 protokollförda sammanträden.

Vid årsstämman vlsade Intendent Kjellin, Stockholms stads idrotts- och fril-ufts-
styrelse, kartor över d.et område runt siön Flaten, som avsatts till frltidsom-
rååe. Då l,istud.den ligger inom d"etta områdes grainser, borde förenlngen få kvar-
stanna en god tid framåt.

Sven Nilsson, Odlaren visade en film från denna förening, men c1är även Llstudden
var med" på ett hörn. Filmen uppskattades mycket.

Den 22 mars samlades föreningens med.lemmar till undervisning i trädskötsel och
besprutnlng. Instrul<tör Tillbon, Stockholms trädskötarsällskap och föreningens
trädskötare medverkade.

Föreningens 2O-årsjubileun fira."Lcs den 6 junl, varvid över J00 personer ut-
splsades. Utgifterna höll-s under cle av årsstämman avsatta 1.000:- kronorna.
Styrelsen tackar damkl-ubben för mycket god hjätp.

Festerna har enligt bestut. av årsstämman orclnats tillsammans med damklubben.
Nettot fördelad"es som vanllgt; 2/3 tiLL huvudförenlngen och L/J till damklubben.

Omkring 150 tyska kolonl-ster gästade under sommaren Steckholms kolonister. TilI-
sammans med Skarpnäck, Odlaren, Orhem och Skrubba biöd föreningen ett sextlotal
på sup6 i Skarpnäcks klubbhus. 20 t;r5]a3 ungdomar med 2 ledare var föreningens
gäster under en rlag. Ungd.omarna hämtad.es I privata bilar av föreningsmedlemmar.
Föreningen bjöd på lunch, enskilcla med.lemmar av föreningen bjöd på middag och
på 3yatren fjUas- på kafre och smörgåsar i ktubbhuset. Återresa till förlägg*
ningen ordnades med. sarnma bilar. Styrelsen tackar alla som medverkade till en
Iyckad dag.

En sanarbetskommitt6 har bildats för knlonierna Skarpnäck, Listudden, Odlaren,
Eken och Skrubba. Denna skall i första hand ordna inköp av vdxtmateriel till
låigsta möj]lga priser.



Uthusen har under året rustats upp för en sumrnå av Kronor 895;--'

Tiltbyggnaden av klubbhuset har i det närmaste färdigställts, På grund av dålig
ekonomi har dock ej tegel lagts på taket. Vi tackar d"en frlvilllga arbetskraften,
vi tackar Zetterberg för virket som han skänkte'

Frälsnj:rgsarmän har håUtt sin sedvanliga gudstiänst, varvtd' clamt<lubben biöd på

kaffe. En filmafton ordnades under augustl månad'

Den ekonomiska ställningen har ytterllgare försämrats. Höiningen av medlemsäv-

glften mer1 5:-- kr. föria året visad.e sig inte räcka till, främst beroende på

ätt ,rf 1 år haft en d.el stora utgifter såsom 20-årsjubilöet, kongress och besök

av tyska kolonister. Vattenavgiften blev nära 1.OO0i- kronor högre än-föregående

år. I stället blev renhåltnirrten lägre, skräp- och skrotlnsamlingen på försommaren

gJorde säkert sitt därtl}l. Avfatlei som lägges bredvid' tunnorna får vl betala
ä"t"t tllt renhållningsfirman för att få bort'

på rekommendation av revlsorerna har försäkrlngarna höits.

rmd.er året köpt nya medlemsböcker och nya blanketter till vårt med-

För att täcka utgifterna har av reservfond.en taglts 1.0o0:-- kronor.

Styrelsen an5er, att vi snarast måste bygga upp reservfonden ingen för att klara
av en eventuell torr somrnar, en våt midsommarfest eller något annat oförutsett'

2I stugor har under året bytt ägare, varav två överlåtits inom familien'

att avgå ur styrelsen är John Eriksson, Bror Selin och Tage Nilsson.
att avgå såsom revisor är Olof Orn.

Styrelsen tackar för de förtroende som visats oss under det gångna året och

"iäff** 
de avgående ledamöternas platser tl-]l årsstämmans förfogande'

Sto.ckholrn 1 ianuari 1965

Föreningen har
lemsregister.

f tur
I tur

Jnhn Briksson
ordf.

Bror Selln
v, ordf.

Tage Nilsson
Sekr.

Axel Ericsson
Kassör

Harry Hansson
v. sekr.



Utdrag ur Listudd.ens Knloniträdgårdsförening

Ingående Balans Kontn

Reservfcnd. ... J"000:--
Kapitalkonto . .., 1.60f :74
fnterimskontc . 392t-'

u.p.a. räkenskaPer år L964.

L/L L964

Kassakonto ... 130226
Postgirokonto . 706219
Bankkonto . .... 3.92)251
Inventariekonto 51756
Deposltioners Konto ..... 1.500:--

Kronor 6,991274::---===:

Avskrivning inventarier ... I77t85
Arvod.en ..... t.Boo:-*
Arrend.e Sthlms stad . .Lö.)ZJz--
Re,rhållning .. ,,.6.289275
vatten 3.52L:'28
Omkostnader ., 428:87
Porton, blanke-bter, skrivm. 5322--
Lokalhyra 4B:--
Med.lensböcker . 57O: --
Gästande tyska colonister . J24:'-
Repar..tion av uthus ....... L75z'-
Kuprin:lstrykn. av uthus f?O:-'
Kransar och presen'-er . . .. . ig\t--
Sthlms kol^niträdiircia.r ... 228:--
Förbundet och t:-dning3n . . . I. 520: *-
Årsstä:nan .., L91:--
Kcngresses . ". 65t:--
Försä};ringar . 417:25
Trädskötset 4,974257
Skatter 101;--
Tillbyggnad av förenin3chus l .174:66
Gräsmattor o. planteringar I.493:05

Kronor 
-*2Q'-Q99"i?9

Krrrnr:r 6.9g1r74

Vinst- och Förlustkcnta 1P64

Arrenc1e
Böter

avgifter 22.C02:74
5a274

7.58ö: --
1p0: --

1.746240
BL6z37
1I4t46

1 ö7O.07L./I/./r

Me<llemsavgifter
Inträdesavglfter
Trädskötsel ..
Fester ... . r...
Räntor
Årets underskott ...

Kassakont| ...
Postgirokonto
Bankkcnto
fnventariekrnto
Depositioners Konto .......

Reservfond ... 2.000:--
Kapltalkonto 2.62L?77

Tage Nilsson

Harry Hansson

Kronor 36.68a128:::=-*_-==========

Utgående Balans Konto 3L/L2 L964

z\z:25
296:6a

2.L87 ftL
)-))' | -'l trf\n. --I.rLV.--

Kronor 4.62L;77
=-:===::-======

John Eriksson
A Erlcsson

Bror Selin

Kronor 4.1ztfiT
==========-==:=
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Und.ertecknad.e, utsed.da att granska Llstud"d.ens Koleniträdgårdsförenlngs

u.p.a. räkenskaper neh förvaltning för verksamhetsåret 1 Januarl - )1 december

1964, få efter verkställd grans'l"rring avglva följanille berättelse.

Vld fullgörandet av vårt uppd"rag hava vi taglt del av samtllga styr:else*

och mötespnotokoll samt de handllngar 1 övrlgt, vl1ka lämna upplysnlngar angående

förenlngens förvaltnlng nch ekon'oml.

Förenlngens räkenskaper, som av oss und.erkastats fullstiindig slffer-

gransla:lngn äro förd.a med synnerligen god. ord.ning cch reda. Inkcmster och ut-

glfter äro styrkta gen;m veCerbörllgen attesterade verlflkationer'
Behåtlning 1 kassa, barik och postglro har kontrollerats utan anmäricrlng.

Föreningens försäkringar och övriga värd'ehand.llngar äro 1 god ordnlng'

Und.er året anskaffade i.nrrentarler är;, 1 ved.erbörllg nrrlnlng tnförda I

LnventanLe f örtec kningen.

Den av styrelsen upprättade vinst- och förlust- samt balansräkningen'

överensstämmer med förentngens räkenslcaper.

Såsr,,m frangår av bal.ansräkningen av d.en J1 Cecember 1964 har föreningerrs

ekonomlska stä11nlng 'nd.er 
det gångn.a året ytter'ligare försämrats beroende på den

allmiinna kostnacLs fördyringen.
För att erhål-la bal-ans i rii;:enskäperne måste vl för'eslå årsnötet en

höJnlng av den nu utgåenJ.e nccle;:savg:ften fi::r k.ri:mand.e år.

Då revlsl,lnen icke g1"vi-i; ;nlccl;ii.;:g till några an"tärim'!ngar, hemstäLlen

vt, att årsmötet måtte bevlljo ,i.en avgående styrelsen full- och tacksam ansvarsfrL-

hat för den tld revislonen cnlfattar.

Stockholm den 12 februarl 1965

Anders Svantesscn 01of örn

Revlsorer


